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Jeugdraad Merksem 
 

Bredabaan 555, 2170 Merksem 
Tel : 03/646.76.00 

jeugdraad.merksem@stad.antwerpen.be 

 
 

Verslag jeugdraad 
 

Van donderdag 24/01/2019 
 

Aanwezigen: Sterre Van de Weyer, Louise Anthonissen (chiro Sint Jozef meisjes), Liesbeth Poppe, Hanne Witlox (scouts 41), 

Kylian Van Eecle, Kobe De Hert (scouts 61), Sarah Lallemand, Lien De Pauw (scouts 26), Yustin Claes (chiro Sloratokels), Yoni Van den 
Dycke, Sofie De Wachter (chiro Divora), Dries Van de Mieroop (scouts 24 Sint Frans) Lore Brackeva, Sander Rottiers (bestuur 
jeugdraad) en johan Dewispelaere (jeugdconsulent) 
 

Verontschuldigd: Lori Stas (chiro Sint jozef meisjes/bestuur jeugdraad)  

 

Rechtzetting: Karin Staes was wel degelijk aanwezig tijdens de jeugdraad van 20/12/19  

 

1. Taal in de jeugdbeweging: 
 
Katrien en Lindsey van de chiro geven tips hoe om te gaan met anderstaligen in de 
jeugdbeweging. 
 
Taal vormt een drempel 

 Onbezorgd spelen = veilig en aanvaard voelen. Zonder taal is dat moeilijker. 

 Kinderen begrijpen niet wat er gezegd wordt 

 Leiding moet extra inspanning leveren 
 
Omgaan met taal in de jeugdbeweging is net zoals een boom die groeit. Het begint klein 
en moet voortdurend gevoed worden. De omgeving heeft een belangrijke rol. Taal 
verwerven is doen.  
 
Let op met waarde oordelen! Kinderen gebruiken eerst de taal waar zij direct nut aan 
hebben. Dat maakt soms dat het niet de allermooiste taal is.  
 
Concrete tips: 
Mondeling: 

 Klaar? Start! Leg al je spelmateriaal klaar, leg het spel duidelijk uit en gebruik grote 
gebaren om je woorden kracht bij te zetten. 

 Ssssssssht! Zorg ervoor dat iedereen stil is tijdens je speluitleg. Let er ook op dat 
alle leden je zien staan. 

 Gesnopen? Spreek in makkelijke taal, gebruik zo weinig mogelijk beeldspraak en 
spreek ‘tastbaar’. Een speelclubber vraagt bv.: “Wanneer krijgen we ons 
vieruurtje?3 Antwpprd “Eerst nog twee spelletjes spelen” in plaats van “over 
ongeveer 40 minuten”. Kinderen hebben tijd nodig om info te verwerken. Bouw 
tijdens je speluitleg ‘rustmomenten’ in. 
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 Toon wat je zegt. Doe handelingen voor en maak gebruik van inkleding en 
prenten. Doe met de leiding ook enthousiast mee. Je leden zullen dat 
enthousiasme overnemen en met volle goesting deelnemen. 

 Gebruik een open blik. Elke cultuur en zelfs elk gezin heeft eigen verhalen. Ga er 
niet van uit dat iedereen jouw verhalen kent. Doornroosje en Roodkapje? Voor ons 
zijn dat bekende sprookjesfiguren, maar kennen al jouw leden die personages? 
Grijp de kans om verhalen te vertellen. Betrek je leden hierbij. Stel vragen en laat 
hen het verhaal verder vertellen. 

 Interaction to the rescue! Toon interesse in je leden en knoop gesprekken aan. 
Maak opdrachten waarbij je leden moeten samenwerken en overleggen (raadsels, 
zoekspelen, enz.). Speel je een zoekspel? Verdeel dan de informatie over 
verschillende leden. Zo moeten ze wel overleggen. Stel vragen waarop je leden 
meer dan alleen maar ja of nee kunnen antwoorden. 

 Oeps, taalfoutje Communicatie is belangrijker dan taalfouten. Concentreer je op 
wat je leden vertellen, niet op de fouten die ze maken. Verbeter taalfouten, maar 
doe dat nooit rechtstreeks. Bv.: Lid: “Ik heb de bal geneemd”. Leiding: “Ah ja, ik 
zie het. Je hebt de bal genomen.”  

 Andere talen zijn niet slecht Je eigen taal geeft je een veilig gevoel. Het is normaal 
dat mensen zich uitdrukken in hun moedertaal als ze zich onveilig voelen. Laat hen 
hun verhaal doen. Stel dat een kind dat thuis Turks spreekt zich pijn heeft gedaan, 
huilt en in het Turks vertelt wat er gebeurd is. Stel vragen in het Nederlands en 
wees geduldig.  

 Hou rekening met specifieke woorden in de jeugdbeweging. Die zijn zeer moeilijk 
over te brengen. 

 
Schriftelijk: 

 Schrijf zoals je vertelt 

 Hou het kosrt 

 Pictogrammen en symbolen 

 Aandacht voor structuur en lay-out 

 Schrijf actief 

 Hou rekening met de kennis van de lezer 

 Brochures voor anderstaligen via chiro (en scouts?) 
 
Handig om te weten: 

 Een open houding is belangrijk 

 Overleg in je leidingsploeg is belangrijk 

 Beschouw de thuistaal van het kind als een meerwaarde 

 Non-verbale communicatie is belangrijk 

 Benandruk en herhaal courante woorden. Een woord moet minstens 7 keer in 
verschillende situaties herhaald worden voordat een kind het opneemt 

 Een goed contact onderhouden met de ouders is nuttig. Neem niet enkel contact 
op bij problemen. Trucje: De ouders van de twee jongste afdelingen/takken 
moeten de kinderen in de lokalen komen halen. 

 Zijn er spelen die je kan doen om acceptatie te bevorderen? Specifieke spelletjes 
om de band te versterken en niet te ingewikkelde spellekes.  
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Waar kan je terecht?  

 Bij de chiro: CoDi, diversiteitesfiches, www.chiro.be, speel met spel, da’s chirotaal, 
stadswerker, diversiteitsmedewerkers 

 Bij de scouts: www.scoutsengidsenvlaanderen.be, stadswerker, … 

 Centrum voor Taal en onderwijs (vb. Alaboemsasa) 

 Ba-bel de vlaamse Tolkentelefoon vzw. 

 Okan project: is onderwijs middelbaar voor nieuwkomers in België.  
 
Tenslotte: Katrien en Lindsy hadden interessante boekjes bij. Er zijn nog een aantal 
exemplaren beschikbaar bij de jeugddienst: 

 Ouderbezoeken, tips en tricks 

 Taalkansen in de chiro 

 Flyer anderstaligheid in de chiro en culturele diverssiteit. 
 

2. lokalentocht: 
 
3 maart is het lokalentocht. Tijdens de jeugdraad van februari zal het volledige schema op 
punt gezet worden. Weet tegen dan of je groep al dan niet meedoet. 
 

3. Datums jeugdraad: 
 
De districtsraad gaat vanaf nu elke vierde donderdag door. Die zou dan samenvallen met 
de jeugdraad. Daarom wordt de jeugdraad verplaatst naar de derde donderdag van de 
maand. Zo kan de nieuwe schepen voor jeugd ook aanwezig zijn tijdens de jeugdraad. 
Concreet betekend dit:  

 Donderdag 21 februari 2019 

 Donderdag 21 maart 2019 

 Donderdag 25 april (let op dit is toch de 4de, de derde valt in de paasvakantie) 

 Donderdag 16 mei 

 Donderdag 27 juni (let op dit is toch de 4de wegens examens) 
 

4. VELUX©®tm: 
 
Een velux is een puntje dat te groot is om een varia te zijn. Een puntje dat niet alleen van 
belang is voor jouw groep, maar ook voor andere groepen, omgeving, …  
Kan een mededeling zijn, een vraag,… (synoniem voor “klankbordronde” binnen 
sommige leidingsploegen) (voorbeelden: last van ratten rond lokalen, Is er een subsidie 
voor…?) 

 Bij veel jeugdlokalen is er overlast van muizen. Met de koude zoeken de muizen de 
warmte van binnen. Johan hoort wat je er het beste tegen kan doen. 

 

5. Varia 
 

 Steek eens een nutskast in een nieuw kleedje! Dit is je kans om een nutskast in de 
omgeving van je groep in een typisch groepskleedje te steken. Alle info via: 

http://www.chiro.be/
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/
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https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-merksem-1/nieuws/steek-eens-een-

nutskast-in-een-nieuw-kleedje 
 https://www.magdapolitie.be/# Alles over rechten en plichten van jongeren en 

politie. Met filmpjes en een FAQ. 

 Buitenspeeldag op woensdag 24 april in Runcvoortpark. De jeugddienst zoekt 
nog:  

o Allround medewerkers: Dit voor attracties, kleuterzone, sport- en 
spelactiviteiten te begeleiden. Starten om 13u tot 17u30. 
Vrijwilligersvergoeding +/- 25 euro. Later blijven voor afbraak mag altijd. -> 
vergoeding wordt verhoogd. 

o Survival Run: voorbereiding en uitwerking van een hindernissenparcours 
op en rond de heuvel. (camouflagenet, klimmen(bomen), sjorren, 
slingeren, boomstammen dragen,…) in combinatie met 
springkussen/opstakelbaan 

o Eigen aanbod voorzien: heb je interesse om je jeugdvereniging extra in de 
kijker te zetten, dan kan dat ook. 

 Doe mee met je jeugdvereniging en win! Tumult vzw  reikt prijzen tot €1.000 uit 
om jongeren en hun begeleiders te doen nadenken over het thema 'Pesten' 
binnen hun eigen lokale vereniging. Laat zien dat jouw lokale jeugdvereniging of -
organisatie op een actieve manier werk maakt van het voorkomen en aanpakken 
van pesten. Hoe? Aan de hand van hun checklist! Je kan deelnemen tot en met 
zondag 24 februari 2019. In de week daarop bekijkt de jury alle dossiers. De 
winnaars worden bekendgemaakt op het einde van de Vlaamse Week tegen 
Pesten (22 feb - 1 maart 2019). Meer info over de wedstrijd via 
https://tumult.be/wedstrijd-pesten-check-it-out  

 
 

Alle data worden opgenomen in de activiteitenkalender, voor vragen of aanpassingen 
kan je steeds Johan contacteren. johan.dewispelaere@stad.antwerpen.be 

De activiteitenkalender kan je ook via de onderstaande link raadplegen: 
https://calendar.google.com/calendar?cid=aDVIN2d0cm5nZ3N1bWducHBhaGE2aDN2bmd
AZ3JvdXAuY2FsZW5kYXluZ29vZ2xlLmNvbQ  
 

 Activiteitenkalender 2018 – 2019 
DATA WAT WAAR? 

 

DATUM WAT WAAR 

01/02 Fuif scouts 26 om 21u (onder voorbehoud) @ Bobo 

01/02 Start truffelverkoop scouts 61 = heel februari @ overal waar mogelijk 

02/02 Bal marginaal scouts 41ste   @ lokalen 

09/02 Kiekenboef jin Leo 38 vanaf 18u @ 

10/02 Brunch chiro Divora vanaf 9u  @ de Cluyse 

15/02 Gidsenbar scouts 4de Sint Joris @ lokalen 

17/02 Brunch chiro TOM SAM vanaf 9u @ lokalen 

28/02 Jeugdraad om 20u @ Bobo 

01/03 Lokalentocht jeugdraad @ fantastische lokalen 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-merksem-1/nieuws/steek-eens-een-nutskast-in-een-nieuw-kleedje
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-merksem-1/nieuws/steek-eens-een-nutskast-in-een-nieuw-kleedje
https://www.magdapolitie.be/
https://kieskleurtegenpesten.be/
https://kieskleurtegenpesten.be/
https://tumult.be/wedstrijd-pesten-check-it-out
mailto:johan.dewispelaere@stad.antwerpen.be
https://calendar.google.com/calendar?cid=aDVIN2d0cm5nZ3N1bWducHBhaGE2aDN2bmdAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXluZ29vZ2xlLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar?cid=aDVIN2d0cm5nZ3N1bWducHBhaGE2aDN2bmdAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXluZ29vZ2xlLmNvbQ
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03/03 Start verkoop paaseiren of snoep scouts 4 @ bij jou 

03/03 Brunch chiro Bart  @ Gildenhuis 

15/03 Jinfuif Jin Leo 38 @ Bobo 

16/03 Paasbloemenverkoop scouts 41 @ overal 

17/03 Pannenkoekendag scouts 41 vanaf 14u @ zaal Fortje 

22/03 ZIPPladijs fuif Gewest Zip vanaf 21u @ Bobo 

28/03 Jeugdraad om 20u @ Bobo 

30/03 Eetavond scouts 26 vanaf 18u @ 

05/04 Foor to the Floor scouts 4 @  Bobo 

06/04 Muurke klop tornooi scouts 61 @ Sint Eduardus 

06/04 Afterparty Muurke klop scouts 61 @ lokalen 

07/04 Frietjesavond chiro SUS vanaf 17u @ lokalen 

24/04 Buitenspeeldag van 14u tot 17u @ Runcvoortpark 

25/04 Jeugdraad om 20u  @ bobo 

28/04 Brunch gidsen scouts 4 vanaf 9u @ lokalen 

27 & 28/04 Ketiweekend Gewest Zip  

01/05 Scherpenheuvel tocht  

04/05 Jeneveravond chiro Sint Jozef jongens @ lokalen 

04/05 Eetavond kapoenen scouts 4 vanaf 17u @ lokalen 

04/05 Bieravond scouts 26 @ lokalen 

11/05 TwentyFoor scouts 24 (onder voorbehoud) @ ? 

12/05 Zip moment Gewest Zip @ Hof de Bist 

12/05 Frietenbak chiro TOM SAM vanaf 18u @ lokalen 

23/05 Jeugdraad om 20u @ Bobo 

21/06 Bouckentoefuif chiro Sint Jozef meisjes @ Bobo 

27/06 Jeugdraad om 20u  @ Bobo 

30/06 Spaghettiavond chiro Bart vanaf 17u @ Gildenhuis 

14/09 100 jarig bestaan scouts 4 met tentfuif  

Groepsleiding in Merksem 2018-2019: Wie is wie? 
Groep Naam groepsleiding e-mail telefoon 

Chiro Bart Anouk 
Erwin 

anouk@chirobart.be  
erwin@chirobart.be  

 
0470 989 146 

Chiro 
Divora 

Lise 
Phaedra Ceelen 

chirodivora@hotmail.com  0477 032 596 

Chiro Sint 
Jozef j 

Tim Lavrijsen 
Wannes Dierickx 

Tim.l@sintjozefjongens.be  
Wannes.d@sintjozefjongens.be  

0492 614 076 
0497 755 057 

Chiro Sint 
Jozef m 

Ellen Van Loco  
Yana De Lamper 

Ellenvl.sintjozef@gmail.com  
Yanadl.sintjozef@gmail.com  

yanadelamper@gmail.com   

0493 172 357 
0479 442 320 

Chiro 
Sloratokels 

Koen Pallemans 
Stien Van Doorslaer 

koen.pallemans98@gmail.com   
stienvando@gmail.com  

0477 377 285 
0473 469 845 

Chiro SUS Désirée Wagenaar  Desiree.chirosus@gmail.com 0494 727 715 

Chiro 
Sam/Tom 

Hans Huybrechts 
Tijs Michiels 

Hans.h98@hotmail.com   

Tijsmichiels10@gmail.com   
0492 563 044 
0491 296 498 

4de Sint Laura Braem groepsleiding@4desintjoris.be   0470 933 665 

mailto:anouk@chirobart.be
mailto:erwin@chirobart.be
mailto:chirodivora@hotmail.com
mailto:Tim.l@sintjozefjongens.be
mailto:Wannes.d@sintjozefjongens.be
mailto:Ellenvl.sintjozef@gmail.com
mailto:Yanadl.sintjozef@gmail.com
mailto:yanadelamper@gmail.com
mailto:koen.pallemans98@gmail.com
mailto:stienvando@gmail.com
mailto:Desiree.chirosus@gmail.com
mailto:Hans.h98@hotmail.com
mailto:Tijsmichiels10@gmail.com
mailto:groepsleiding@4desintjoris.be
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Joris Luna Van Wallendael 
Lauren Vertessen 
Insen Brueren 

lunavw@telenet.be   0496 656 384 
0495 549 810 
0485 998 392 

24ste Sint 
Frans 

Tom Loux 
Jan Van Assche 
Dries Van De Mieroop 

groepsleiding@24sintfrans.be   
 

0477 627 002 
0496 370 522 
0489 718 759 

26ste Sint 
Eduardus 

Wannes Philips 
Cato Philips 

Wannes.philips@gmail.com  
groepsleiding@scouts26.be 

0487 293 508 

38 jin Leo Jerlin Van Leemput 
Thomas Francken 
Bob Somers 
Jasper Van Geel 

jinleo@gouwheide.be 
 

 

jaspervangeel@live.be  

 

41ste 
Koningin 
Astrid 

Romy de Pauw 
Sverre Peeters 
Anke Van Bastelaer 

romy-depauw@hotmail.com   
groepsleiding@scoutsden41.be   

0476 096 029 
 

61ste Sint 
Jozef 

Robbe de Vos 
Matthias De beukelaar 
Jeroen Janssens 
Isa Van Leemput 

groepsleiding@scouts61.be   
 
 
isa.vanleemput@gmail.com   

 
 

Rode 
Valken 

Els Ruyts elsruyts@msn.com  0486 599 094 

 
 

 

VOLGENDE VERGADERING: 
Op donderdag 21 februari om 20u @ bobo 
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